
geçiren Rabih tarafından bölgeye vali ta
yin edilen Muhammed es-SenGsi, İslami
yet'in yerliler arasında yayılması için gay
ret gösterdi. Fransız işgali öncesinde İsla
miyet, Orta Afrika'nın bütün bölgelerinde 
yayılmış bulunuyordu. 

Fransız sömürgeciliği döneminde Kato
lik ve Protestan misyonerierin yoğun bir 
faaliyet alanı olan Orta Afrika, 1950'li yıl
larda bütün Sahraaltı Afrika'sında görü
len İslami uyanıştan etkilendi. Yerliler ara
sında İslamiyet'in yayılışı hızlandığı gibi 
hıristiyanlardan da İslam dinine girenler 
oluyordu. Bu gelişme kilise çevrelerini ha
rekete geçirdi ve yönetimin desteğiyle ba
zı tedbirler alındı. Günümüzde ülkede hı
ristiyanların bayramları resmi tatil kabul 
edilirken müslümanların ramazan ve kur
ban bayramıyla mevlid kandilinin resmi 
tatil yapılması yönündeki talepleri yöne
tim tarafından reddedilmiştir. 

1979'da Libya'nın başlattığı Orta Afri
ka'daki müslümanlara destek kampanya
sına daha sonra Suudi Arabistan, Küveyt, 
Sudan, Mısır, Fas ve İran da katılmış, Or
ta Afrika Cumhuriyeti 1997 yılında İslam 
Konferansı Teşkilatı'na gözlemci üye ola
rak kabul edilmiştir. İslamiyet kısmen yer
liler arasında da yayılmıştır. Tamamına ya
kını Maliki mezhebine bağlı olan Orta Af
rika müslümanları arasında Ticaniyye ve 
Mürldiyye tarikatları oldukça yaygındır. 
Nüfusun % 15'ini teşkil eden müslüman
lar günümüzde siyaset ve askerlik mesle
ğinden büyük ölçüde uzak tutulmaktadır. 

Birkaç önemsiz bakanlık hariç yönetim 
hırıstiyanların elindedir. Bununla birlikte 
müslümanlar özellikle elmas ve altın tica
retinde olmak üzere ticari hayat, tarım ve 
hayvancılık alanında önemli bir yere sa
hiptir. 

Orta Afrika müslümanlarının kurduğu 
teşkilatların başında Orta Afrika Müslü
man Görevlileri Cemiyeti (ACCM) ve Orta 
Afrika Müslümanları Birliği (UMCA) gel
mektedir. Bu kuruluşlar dini hizmetlerde 
çalışacak elemanları yetiştirme. müslü
manların kültür seviyesini yükseltecek il
mi ve dini toplantılar tertiplemenin yanı 
sıra müslümanların sosyoekonomik yön
den kalkınması için de faaliyet göstermek
tedir. Okuma yazma oranının % 60 civa
rında olduğu, tek bir üniversitenin bulun
duğu ülkede müslüman çocukları en fazla 
liseyi okuma imkanına sahiptir. 
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Iii AHMET KA VAS 

ORTAAKSAK 

Dokuz zamanlı 
aksa k usu lüyle bestelenmiş bir eserin 

icra sırasında ha ngi hızda olması 

~erektiğini bildiren b ir hareket t abiri:J 

Dörtlük mertetedeki aksak usulüne "ağır 
aksak" adı verilir. Özellikle sözlü eserlerde 
besteleme tekniği de farklı olan bu usulle 
bestelenmiş eserler ağır bir hareketle icra 
edilir. Aksak usulünün sekizlik mertete
siyle bestelenen eserlerde ise eserin ha
reketiyle ilgili olarak 8'lik, 16'lık, 32'lik gi
bi hız belirten mertebe farkının 9/8, 9/16. 
9/32 şeklinde belirtilmesi gerekirken di
ğer bazı usullerde de olduğu gibi bunlar 
kullanılmamış, bunun yerine "aksak", "or
ta aksak", "yürük aksak" gibi tabirler ter
cih edilmiştir. Bu uygulamanın "metronom" 
kullanılmadığı devirlerde aksak usulünde
ki bir eseri 16'lık veya 32'lik mertebede 
yazmanın getirebileceği deşifre ve icra güç
lüğünü bertaraf etme düşüncesinden kay
naklandığı açıktır. Bunda Türk mOsikisin
de notanın gecikerek kullanılmış olmasının 
da rolü olduğu düşünülebilir. 

Diğer usullerin bazılarında da olduğu 
gibi bir eserin usulünün hareketini mer
tebe ve metronornla tesbit edip belirtmek 
en doğru bir davranış olmasına rağmen es
kiden bunun yerine usulün başına "ağır, 
orta, yürük" gibi sıfatiarın kullanılması yu
karıda açıklanan sebeplerle tercih edilmiş 

ORTA CAMi 

ve hatta bazan "az ağır, biraz yürük, çok 
yürük" gibi daha ayrıntılı tabirler de kulla
nılmıştır. Bu duruma göre orta aksak ta
biri aksak usulünün ağır hareketiyle yürük 
hareketi arasında yer alan bir hareketi ifa
de etmektedir. Ancak herkesin ritim, ağır
lık, yürüklük anlayışı farklı olabileceğine 
göre bu ifade bilimsel bir tabir olmaktan 
uzaktır. Bununla birlikte genel olarak ak
sak usulüyle bestelenip özel bir ağırlık ve
ya yürüklük gerektirmeyen eserlerin bü
yük çoğunluğu için orta aksak tabiri kul
lanılabilir. 
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ORTA CAMi 

İstanbul Fatih 'te 
esası XVI. yüzyıla a it olup 

XX. yüzyılın başlarında 
yeniden inşa edile n cami. 

_j 

İskenderpaşa semtinde yer alan bugün
kü yapı kapısı üzerindeki kitabeye göre 
1331 (1913) yılında yaptırılmıştır. Esası Et
meydanı'nda Yeni Odalar adıyla bilinen ye
niçeri odalarının ortasında inşa edildiğin
den bu adı alanmabed Cami-i Miyane, Et
meydanı Camii, Ahmediye Camii gibi isim
lerle de anılmaktadır. 1527 yılına tarihle
n en ilk şekli Sadrazam Makbul (Maktul) 

İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Or
ta Cami ile Etmeydanı'nda kasap ve aşçı
ların ibadetleri için inşa edilen Etmeyda
nı Mescidi birbiriyle karıştırılmıştır. Mabe
din önceleri mescidken Kanuni Sultan Sü
leyman döneminde camiye dönüştürüldü
ğünü öne süren araştırmacılar yanında 
(DBİst.A, VII , 467) pek çok m üellif iki ya
pıyı ayrı ayrı ele almış ve yeniçerilerin asıl 
ibadet mekanının Orta Cami olduğu görü
şünde birleşmiştir (Ayvansarayl, I, 36; Öge!, 
s. 68; DİA, XI, 497). ll. Osman'ın tahttan in
dirilmesi sırasında gelişen olaylarda Yeni
çeriler daha iyi koruyabilmek için ı. Mus
tafa'yı ve daha sonra ll. Osman'ı Orta Ca
mi'ye getirmiştir. Evliya Çelebi'den yüksek 
fakat kubbeli olmadığı öğrenilen bu ilk ya
pının mimarı hakkında bilgi yoktur. Semti 
harap eden 1918 yangınından kurtulmuş 
olması zor görünmekle birlikte birinci ulu
sal mimarlık döneminde inşa edilmiş olan 
bugünkü yapının üslGbu itibariyle Mimar 
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